Výroční zpráva 2016
8. 7. 2017 slaví
DOM 20. narozeniny.
Děkujeme všem, kteří zde pracovali a pomáhali!
Děkujeme všem, kteří nás podporovali a věřili nám!
Děkujeme všem, kteří byli klienty našich služeb!
Těšíme se na další společné roky!
DOM

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s.
DOM je nevládní organizace působící v sociální oblasti.
DOM usiluje o zlepšení situace lidí ohrožených sociálním vyloučením, bezdomovectvím,
chudobou a nerovným přístupem ke společenským zdrojům.
Poskytuje sociální služby a realizuje další programy zaměřené na podporu mladých i
dospělých lidí, kteří nemají dostatečné zázemí a jsou ohroženi izolací od společnosti.
Poslání
Posláním sociálních služeb DOMU je podporovat klienty, aby dosáhli svých osobních cílů
a úspěšně se zapojili do života společnosti.
Historie
Byl založen v roce 1997.
Hlavním posláním je:
Budování funkčních prvků a struktur v systému péče
o děti a mladé lidi bez rodinného zázemí v České republice.
Vyhledávání a zavádění nových poznatků z evropských i jiných zemí.
Vytváření a ověřování inovativních postupů a metod práce.
Poskytování sociálních služeb podporujících integraci cílových skupin do společnosti.
Poslání DOMU a úspěšná realizace myšlenek a projektů v praxi byla oceněna:
Organizací ASHOKA Interanational
Výborem dobré vůle - nadací Olgy Havlové
Orgány obecně prospěšné společnosti
Michaela Wicki – ředitelka, statutární orgán
Petra Winnette – předsedkyně Správní rady
Vladimír Brejcha – člen Správní rady
Pavel Tuč – člen Správní rady
Petr Klusáček – předseda Dozorčí rady
Kamila Klausová – členka Dozorčí rady
Jiří Pecka – člen Dozorčí rady
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Strategie DOMU pro období 2015 – 2020
DOM bude nadále působit jako inovativní nestátní poskytovatel veřejných respektive
sociálních služeb. Jako hlavní strategické cíle si stanovuje:
•
•
•

Být poskytovatelem vysoce odborných služeb zaměřených na potřeby svých cílových
skupin.
Svojí činnost směřovat do budoucnosti, věnovat se rozvoji a inovacím.
Být nezávislým, originálním a flexibilním pracovištěm a přesto pracovat v daném
legislativním a administrativním rámci.

Přehled služeb a programů v roce 2016
TYKADLO
Odborné sociální poradenství.
Ambulantní a terénní práce s mladými i dospělými lidmi žijícími bez rodinného zázemí.
DŮM NA PŮL CESTY DOM8
Pobytová péče zaměřená na psychosociální rehabilitaci mladých lidí
po ukončení ústavní péče nebo žijících mimo dysfunkční rodinu.
DŮM NA PŮL CESTY BYDLO
Pobytová péče zaměřená na psychosociální rehabilitaci mladých lidí
po ukončení ústavní péče nebo žijících mimo dysfunkční rodinu.
JOB
Sociální rehabilitace pro mladé lidi cílové skupiny i dospělé znevýhodněné na trhu práce.
Poradna v sociální a pracovní oblasti.
Tréninkové a přechodné zaměstnání.
Sociální firma Košára.
DOMLANO
Ambulantní i pobytový program pro mladistvé žijící v ohrožujícím rodinném prostředí.
DOM IN
Inspirativní rozvojové aktivity pro klienty a pracovníky DOMU.
DO ŽIVOTA BEZ RIZIKA
Kontaktní a preventivní aktivity pro mladé lidi v pobytových zařízeních a domovech.
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DOM TYKADLO / Registrovaná služby Odborné sociální poradenství
POPIS
je ambulantní služba zaměřená na poskytování informací a poradenství mladým lidem, kteří
vstupují do samostatného života bez podpory vlastní či náhradní rodiny a hledají možnosti,
jak se osamostatnit.
Tykadlo funguje jako poradna, na kterou se mohou obrátit jak mladí lidé, tak lidé, kteří jsou
v jejich okolí.
Navázat s mladými lidmi cílové skupiny včas kontakt, případně vztah spolupráce.
POSLÁNÍ A CÍLE
Zvyšovat informovanost institucí i jednotlivých profesionálů
o problematice cílové skupiny a možnostech pomoci a podpory.
Zvyšovat kompetence mladých lidí z cílové skupiny v době, kdy jsou v instituci a připravují se
na osamostatnění, tedy časově dřív, než pocítí akutní nouzi.
Efektivně pomáhat ostatním mladým lidem z cílové skupiny v akutní nouzi.
Zvýšit porozumění klientů nabídce sociálních služeb DOMU a ostatních poskytovatelů.
ZAŘÍZENÍ
Ambulance: DOM, Braunerova 22, Praha 8
TÝM
Mgr. Radka Reischlová – sociální terapeutka
Ing. Michaela Wicki – odborná ředitelka
MUDr. Helena Fišerová – externí supervizorka
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DOMY NA PŮL CESTY / Registrovaná služba Dům na půl cesty
POSLÁNÍ
Poslání Domů na půl cesty DOMU je podporovat klienty, aby dosáhli svých osobních cílů
a úspěšně se osamostatnili.
CÍLOVÁ SKUPINA
Základní cílovou skupinou jsou mladí lidé, u nichž osobní historie, psychický stav, životní styl
a sociální návyky mohou vést k izolaci od společnosti, k osamělosti, či k jednání, které
ohrožuje je samotné nebo společnost.
CÍLE
V rámci každodenní spolupráce DPC s klienty, jde o naplnění těchto základních cílů:
Uživit se a bydlet
Znát svá práva a povinnosti
Porozumět sobě i druhým
Umět vyhledat a využít pomoc
ZAŘÍZENÍ

DOM 8 / Dům na půl cesty
Braunerova 22, 180 00 Praha 8
Kapacita 11 míst pro muže a ženy
Dům na půl cesty poskytuje levné jednoduché dlouhodobé ubytování spojené
s individuální péčí o každého klienta podle jeho potřeb.
Klienti bydlí individuálně v bytové buňce a spolupracují se svým průvodcem – sociálním
terapeutem.
TÝM v roce 2016
Bc. Iveta Vlášková – vedoucí DPC, sociální pracovnice / terapeutka
Mgr. Zdenka Bartošová – sociální pracovnice / terapeutka
Mgr. Martina Přečková – sociální pracovnice
MgA. Petr Hájek – odborný pomocný pracovník
Ak soch. Štefan Sukup – odborný pomocný pracovník
Richard Pavlíček – provozní pomocný pracovník
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Ing. Michaela Wicki – ředitelka, odborná ředitelka DOM, metodička služby
BA. Beat Wicki – sociální media, informování
MUDr. Helena Fišerová – externí supervizorka

DOM BYDLO / Registrovaná sociální služba Dům na půl cesty
BYDLO je program, který rozšiřuje kapacitu domů na půl cesty v rámci DOMU
a diferencuje formu podpory podle míry samostatnosti klientů.
Je založený na bázi bydlení na půl cesty, na rozdíl od dosud provozovaných zařízení
(Domů na půl cesty) BYDLO znamená, že klienti bydlí v samostatných bytových
buňkách s nižší mírou kontroly.
ZAŘÍZENÍ
V roce 2016 bylo v provozu 5 bytových buněk.
DOM BYDLO
Ječná 4, 120 00 Praha 2 (3 jednolůžkové a 1 dvoulůžková bytová buňka) se nacházejí
v rekonstruovaném velkometrážním bytě pronajatém dlouhodobě od Městské části
Prahy 2.
DOM BYDLO Blanická 17, Praha 2 (1 buňka)
Detašované pracoviště DOM BYDLO Ječná
TÝM v roce 2016
Ing. Petra Grabačová působila ve službě do února 2016 – sociální terapeutka
Mgr. Adéla Konečná – působí ve službě od března 2016 - sociální pracovnice
Mgr. Radka Reischlová – sociální pracovnice / terapeutka
Ing. Michaela Wicki - ředitelka, odborná ředitelka DOM, metodička služby
BA. Beat Wicki – sociální media, informování
MUDr. Helena Fišerová – externí supervizorka
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DOM JOB / Registrovaná sociální služba Sociální rehabilitace
POSLÁNÍ
Posláním programu JOB je připravit nezaměstnané mladé lidi i dospělé z cílové skupiny pro
úspěšný život ve společnosti a zapojení na trh práce
CÍLE
Dobře diagnostikovat klientovy kompetence v roli samostatného dospělého občana a
pracovníka.
Budovat, rozvíjet a upevňovat soubor vlastností a dovedností potřebných
k zapojení do zaměstnání.
Porozumět důvodům klientových selhání a účinně ho motivovat a podporovat na cestě ke
změně.
Podporovat a zprostředkovat vstup klienta do dalšího vzdělávání a zaměstnání.
CÍLOVÁ SKUPINA
DOM JOB pracuje s mladými i dospělými nezaměstnanými lidmi, kteří mají z různých důvodů
obtíže při zapojení do zaměstnání a do života ve společnosti, jsou ohroženi sociálním
vyloučením.
Uživatelé služby jsou nezaměstnaní a nedaří se jim z různých důvodů, které vyplývají z jejich
zdravotního, psychického nebo sociálního znevýhodnění, uspět na trhu práce.
DÍLČÍ ČINNOSTI DOM JOB
Poradna
Odborný sociální terapeut zde poskytuje konzultace klientům, kteří mají z různých důvodů
obtíže při zařazení na trh práce.
Zaměstnání
Sociálně a pracovně rehabilitační aktivity ve vlastní řemeslné dílně spojené s obchodem.
Rozvoj osobnosti
Aktivity zaměřené na rozvoj specifických a sociálních dovedností.
Program je nedílnou součástí programu ZAMĚSTNÁNÍ.
Pravidelné konzultace s individuálním průvodcem JOB a skupinové aktivity.
JOB CENTRUM – Rybná 25, 110 00 Praha 1.
KOŠÁRA – Rybná 27, 110 00 Praha 1.
TÝM v roce 2016
Mgr. Pavel Kholl – působil ve službě do června 2016 – sociální pracovník, vedoucí služby
©DOM
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Bc. Veronika Pichová – sociální terapeutka, vedoucí služby
Bc. Petra Zoubková – sociální pracovnice
MgA. Petr Hájek – lektor
Ing. Michaela Wicki – ředitelka, odborná ředitelka, metodička
BA. Beat Wicki – sociální media, informování
MUDr. Helena Fišerová – externí supervizorka

SOCIÁLNÍ FIRMA KOŠÁRA
Vyrábí a prodává proutěného zboží a bytové doplňky.
Sociální firma KOŠÁRA je nedílnou součástí programu DOM JOB.
Umožňuje simulovat podnětné pracovní prostředí, ve kterém se klienti učí základním
pracovním návykům a sociálním dovednostem.
Výroba a prodej proutěného zboží umožňuje zaměstnat mladé lidi z cílové skupiny bez
ohledu na nedostatky v jejich motivaci, pracovních návycích a dovednostech, ale i s
přihlédnutím k různým typům handicapu (deprivační syndrom, LMD, mentální nebo fyzické
postižení apod.)
Dílna je zároveň obchodem. Jak výrobu, tak prodej zajišťují klienti pod dohledem sociálního
pracovníka. Program je pojednán jako běžná malá firma, která má svého vedoucího,
pracovníky, náplň práce, porady, systém odměňování apod.
KOŠÁRA působí v Rybné ulici 27 v Praze 1.
Tým v roce 2016
Bc. Veronika Pichová – lektorka
Bc. Petra Zoubková – lektorka, manažerka výroby
MgA. Petr Hájek - lektor
Ing. Michaela Wicki – ředitelka, odborná ředitelka, metodička
BA. Beat Wicki – sociální media, informování o službě
Ing. Kateřina Vavrlová, PhD. – externí konzultant
MUDr. Helena Fišerová – externí supervizorka
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PROGRAM LANO / realizováno na základě Pověření k sociálně právní ochraně
dítěte.
POSLÁNÍ

Posláním programu je všestranná ochrana, podpora a pomoc mladistvým ohroženým
životem v dysfunkčním rodinném prostředí nebo v rodině v závažně nepříznivé
sociální situaci.
CÍLE
Poskytování rychlé účinné pomoci mladistvému v obtížné situaci.
Prevence rozvoje psychosociálních následků života v ohrožujících rodinách.
Prevence rozvoje sociálně patologických jevů u mladistvých z ohrožujícího rodinného
prostředí.

CÍLOVÁ SKUPINA

Mladiství ve věku 16 – 18 let žijící v rodině v nepříznivé sociální situaci.
Tím rozumíme:
Rodiny zasažené mimořádnou událostí.
Rodiny s velmi nízkým příjmem ohrožené dluhovou pastí.
Rodiny ve špatné bytové situaci.
Dysfunkční rodiny ohrožující své členy.
Rodiny s výskytem domácího násilí.
Rodiny s výskytem závislosti či kriminality rodičů.
Rodiny špatně pečující o děti s výskytem zanedbávání, týrání, násilí, zneužívání.
Rodiny v jinak nepříznivé sociální situaci.

TÝM v roce 2016
Bc. Iveta Vlášková – sociální pracovnice pobytového programu
Mgr. Zdenka Bartošová – sociální pracovnice pobytového programu
Mgr. Radka Reischlová – sociální terapeutka ambulantního programu
Ing. Michaela Wicki – ředitelka, odborná garantka, vedoucí programu
BA. Beat Wicki – sociální media, informování
MUDr. Helena Fišerová – externí supervizorka
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PROJEKT DO ŽIVOTA BEZ RIZIKA
CÍLOVÁ SKUPINA
Primární cílová skupina: mladí lidé žijících v náhradní výchovné péči v různých druzích
institucí ve věku 15 – 19 let.
Sekundární cílová skupina: vychovatelé, psychologové, sociální pracovníci zapojení do
systému péče o mladé lidi vyrůstající mimo svojí rodinu.
CÍL
Zvýšení povědomí o potencionálních obtížích a rizicích spojených se vstupem do
samostatného života u mladých lidí cílové skupina.
Zvýšení znalostí o možnostech pomoci a podpory u mladých lidí cílové skupiny.
Vytvoření odborné aliance se odborníky, kteří s mladými lidmi přímo pracují a věnovat
detailní pozornost individuálním potřebám více znevýhodněných mladých lidí, kteří vstupují
do samostatného života.
Přímá práce s mladými lidmi žijícími mimo rodinu.
AKTIVITY
Setkávání s mladými lidmi žijícími v institucích náhradní výchovné péče (dětské
domovy, výchovné ústavy, psychiatrické léčebny, zařízení pro okamžitou pomoc a
dal.)
Vytvoření a provoz interaktivního softwaru pro mladé lidi zapojené do programu
zaměřeného na sebehodnocení v oblasti potřeb a kompetencí pro samostatný
život
Odborná setkání s profesionály zapojenými do práce s cílovou skupinou
Výměna zkušeností, společná analýza problematiky, případové semináře
Individuální spolupráce s jednotlivými pracovišti
Společná práce s klienty, kteří jsou cílovou skupinou projektu
Průběh v roce 2016
Celkem bylo realizováno 8 workshopů a 4 návštěvy u mladých lidí, kteří žijí ve
výchovných ústavech či jsou na pobytu v psychiatrické nemocnici. Celkově se
workshopů zúčastnilo více než 100 mladých lidí. S 12 mladými lidmi pracovala
Radka Reischlová přímo na místě také individuálně a někteří přijeli na konzultaci
do DOMU do Prahy.
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TÝM v roce 2015
Ing. Michaela Wicki – vedoucí projektu, lektorka
Mgr. Radka Reischlová – sociální terapeutka
Vít Rozkovec – IT konzultant
BA. Beat Wicki – sociální média, informování
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DOM IN
DOM IN je nový projekt DOMU. IN znamená INSPIRACE.
Posláním projektu je organizace takových aktivit, které přináší do života lidí spojených s
DOMEM nový pozitivní, motivující a inspirativní podnět.
AKTIVITY
Aktivity DOM IN jsou vždy založeny na těchto principech:
Účastník DOM IN se sám aktivně podílí na aktivitě, nejedná se o pasivní přijímání nebo
konzumování
Aktivita má konkrétní popsatelný měřitelný výsledek
Účastník DOM IN sám ovlivňuje konkrétní podobu a aktivitu navrhuje nebo vybírá
DOM aktivitu podporuje různým způsobem – finančně nebo organizačně
PŘÍKLADY AKTIVIT 2015
Angličtina s rodilým mluvčím
Terapie chůzí
Relaxace a autogenní trénink
Konzultace v oblasti práce s počítačem (web, správa dat)
Jednorázové zážitkové akce
Tým projektu v roce 2016
Miles Winnette, PhD. – lektor angličtiny / terapie chůzí
Vít Rozkovec – lektor IT
Iveta Vlášková – lektor / relaxace
Beat Wicki – lektor IT
Ing. Michaela Wicki – vedoucí projektu

©DOM

11

ODBORNÉ ZDROJE DOMU
DOM se plně odkazuje k odkazu velkých osobností psychologie a psychoterapie. Především
k Johnu Bowlbymu a jeho teorii attachmentu.
Nezanedbatelnou součástí know-how jsou moderní postupy sociální práce a sociálního
učení.
V současné době DOM cíleně rozvíjí vzdělávání a odbornost v práci s poruchami attachmentu
a dlouhodobým vývojovým traumatem.
Našimi partnery a učiteli byli a jsou především:
Thomas Larkin / Irská republika
John Lundberg / Irská republika
Claire Warington / Velká Británie
Daniel Hughes / USA
Arthur Becker-Weidman / USA
Albert Pesso / USA
Jonathan Baylin / USA
Imman Bardman / Holandsko
Petra Winnette / ČR
Jan Kožnar / ČR
DOM je členem otevřené profesní skupiny ASTRA / více na www.natama.cz.
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STATISTIKA - CELKOVÉ VÝSTUPY SLUŽEB DOMU

KLIENTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - DOM 2016

DOM8 BYDLO

TYKADLO

JOB

JOB

Zaměstnání

Agentura

Kapacita

11

6

-

7

-

Průměrné využití

9,5

5,1

-

6,9

-

Počet klientů

25

10

143

29

49

Muži

11

2

94

11

25

Ženy

14

8

49

18

24

Institucionální péče

14

3

67

6

10

Z dysfunkční / náhradní
rodiny

11

7

76

23

33

Z toho

©DOM

13

VÝKONY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMU 2016

DOM8 BYDLO
Telefonické a emailové
Kontakty
Intervence
10 minut
Osobní konzultace
s klientem
60 minut
Osobní konzultace s klientem
90 minut
Skupinová práce s klienty DPC
120 minut
Skupinová práce s klienty JOB
240 minut / pracovník
Nácvik sociálně pracovních
dovedností
Celkový počet hodin
JOB 300 minut / pracovník
Podpora v každodenním životě
Celkový počet hodin
DPC
Jednání ohledně klienta / s
klientem mimo DOM
180 minut
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TYKADLO

JOB

313

59

511

510

přepočteno

193

44

257

367

přepočteno

95

26

17

12

-

-

-

-

-

97

-

-

-

187

2926

500

-

-

8

1

4

-
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KLIENTI PROGRAMU LANO 2016
LANO AMBULANCE
POBYT LANO
Kapacita

1,6

-

Průměrné využití

1,6

-

Počet klientů

5

25

Z toho
Muži

2

5

Ženy

3

19

JOB LANO
Zaměstnání

JOB LANO
Agentura

VÝKONY PROGRAMU LANO 2016
Telefonické intervence
Emailové intervence
10 minut
Osobní konzultace
s klientem
60 minut
Osobní konzultace s klientem
90 minut
Skupinová práce - nácvik
dovedností JOB / 4 hodiny
Jednání ohledně klienta / s
klientem mimo budovu / 180
minut
Jednání v instituci.
Informování o službě.
Síťování odborníků.
Telefonické intervence
Emailové intervence
10 minut
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LANO
POBYT

AMBULANCE LANO

95

127

51

7

28

17

-

-

-

-

-

10
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Dotace, granty a dary přijaté v roce 2016
MGÚ hl. města Prahy / dotace
MGÚ hl. města Prahy / sociální grant
MGÚ hl. města Prahy / grant podpora rodiny
MGÚ hl. města Prahy / grant prevence kriminality
MČ Praha 1
MČ Praha 8
Nadace O2
LMC s.r.o.
MUDr. Jan Kredba
Petr Hubený
Petr Dvořák
Ing. Tereza Kožuská
Ing. Iva Langrová
Jarka Josková
Jana Mravcová
Ing. Vojtěch Tuč
Tereza Pirklová
DĚKUJEME VŠEM
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Vysledovka souhrnne po strediscich 01.01.2016-31.12.2016
DOM- Dum otevrenych moz nosti o.p.s. • IC 66005167 • ore CZ66005167
Textovy popis
bez prirazeni stredisku
DOM8 - MP SV oblast socialni
11
DOM8 - MHMP oblast soc i aln i
12
14
DOM8 - MC Praha 8
DOM8 - cas ove rozl . Braunerova
17
DOM8 - ostatni
18
DBR - Nadace 02
22
22-2015 DBR - Nadace 02 - 2015
PREKR - MHMP
25
DOM JOB - MPSV oblast socialni
31
DOM JOB - MHMP oblast socialni
33
DOM JOB - MC Prah a 1
35
DOM JOB - ostatni
38
41
DOM2 BYDLO - MPSV oblast socialni
DOM2 BYDLO - MHMP oblast socia lni
42
DOM2 BYDLO - ostatni
45
DOM TYKADLO - MPSV oblast socialni
51
DOM TYKADLO - MHMP oblast socialni
52
Ostatni - dary
66
Ostat ni - Ostat ni
69
DOM LANO - MHMP podpora rodin y
82
VHC - dil na
91
VHC - najemne (LANO)
92
VHC - vzde l avani
93
CELKOVE SOUCTY . ..... .. .... . . . ...... . . . .
stred .

Naklady
0,00
1 938 000,00
422 000,00
38 000,00
266 370 , 20
87 984,36
50 000,00
0,00
200 000,00
820 000,00
176 000,00
10 000,00
2 032, 32
653 000,00
151 000,00
68 045,48
175 000,00
50 000 , 00
0,00
1 901,00
122 000,00
6 571,00
32 875,00
0,00
270 779' 36

vynosy
1 938
422
38
231
50
4

zoo

820
176
10
4
653
151
151
175
50
1
122
46
32
34
312

0,00
000,00
000,00
000,00
0,00
885,50
000,00
950,00
000,00
000,00
000,00
000,00
210,10
000,00
000,00
192,00
000,00
000,00
0 , 00
582,27
000.00
003,00
875,00
600 , 00
297,87

Hosp.vysledek
0,00
0,00
0,00
0,00
266 370,20
143 901,14
0,00
4 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 177,78
0,00
0,00
83 146,52
0,00
0 , 00
0,00
- 318,73
0,00
39 432,00
0,00
34 600,00
41 518,51

Vykaz zisku a ztnlty
podle Prilohy c. 2
vyhiMky c. 504/2002 Sb.

vYKAZ ZISKU A ZTRATY
v plnem rozsahu
ke dni 31.12.2016
( v celych tisfcfch Kc

Nazev a sidlo ucetni jednotky

)

DOM - Dum otevrenych moznc
Braunerova 22
Praha 8

ICO

Ocetni jednotka doruci:
1 x prislusnemu financnimu
organu

180 00

66005167

Cinnosti
Cislo
radku

TEXT

Oznaceni

Hlavni

Hospodarska

Ce lkem

5

6

7

2

1 725

33

1 758

3

639

33

672

Opravy a udrzovani

5

89

89

Naklady na reprezentaci

7

18

18

A. I. 6.

Ostatnl sluzby

8

979

979

A. Ill.

Osobni naklady

13

3 457

5

3 462

5

2 635

Soucet A.1.1 . az A. l.6.

A. I.

Spotrebovane nakupy a nakupovane sluzby

A. I. 1.

Spotfeba materialu, energie a ostatnich neskladovanych dodavek

A. I. 3.
A. I. 5.

SoucetA.III.10. a:ZA.111.14.

A. Ill. 10.

Mzdove naklady

14

2 630

A. Il l. 11.

Zakonne socialni pojisteni

15

824

824

A. Ill. 14.

Ostatni socialni naklady

18

3

3

A.

v.

v 20.
A. v 22.
A.

Ostatni miklady

Soucet A.V.16. az A.V.22.

50

49

26

4

Jine ostatni naklady

28

45

1

Soucet A. I. az A. VII I.

39

5 231

39

Hodnota 8 .1.1 .

41

4 755

4 755

42

4 755

4 755

43

55

55

55

55

Naklady celkem
B. I.

Provozni dotace

8 . 1. 1.

Provozni dotace

B. II.

Pi'ijate pi'ispevky

B. II. 3.

Pfijate pfispevky (dary)

45

B. ill.

Triby za vlastni vykony a za zbozi

47

B. IV.

Ostatni vynosy

B. IV 7.

Vynosove uroky

B. IV 10.

1

21

Dary

Soucet 8 .11. 2. az 8 .11.4.

Soucet B.IV.5. az B.IV 10.

Jine ostatni vY"nosy

4

113

46
5 270

113

48

389

389

51

2

2

54

387

387

Vynosy celkem

Soucet B.I. az B.V.

61

5 199

113

5 312

c.

Vysledek hospodai'eni pi'ed zdanenim

r.

61 -(f. 39- f. 37)

62

-32

74

42

D.

Vys ledek hospodai'eni po zdaneni

f . 62- f. 37

63

-32

74

42

DO
Sestaveno dne:

16.03.2017

Pravni forma ucetni jednotky
o .p .s.

Pfedmet podnikani
socialni sluzby

Pozn.:

Rozvaha podle Prllohy c. 1
vyhlasky c. 504/2002 Sb .

Nazev, sidlo a pravni forma
ucetni jednotky

ROZVAHA
v plnem rozsahu
ke dni 31.12.2016

DOM - Dum otevrenych moznc
Braunerova 22
Praha 8

( v celych tisicich Kc )

180 00

ICO

Ucetnl jednotka dorucl:

1 x pfislusnemu fin . organu

66005167

Oznaceni

AKTIVA

cislo
fadku

Stav k prvnimu dni
ucetniho obdobi

Stav k posl ed . dni
ucetniho obdobi

a

b

c

1

2

A.

Dlouhodoby majetek celkem

Soucet A. I. az A.IV.

1

15

A. I.

Dlouhodoby nehmotny majetek celkem

SoucetAI.1 . az AI.7.

9

59

A I. 4.

Drobny dlouhodoby nehmotny majetek

(018)

5

59

A. II.

Dlouhodoby hmotny majetek celkem

Soucet A.ll.1 . azA II.10.

20

1 535

A II. 7.

Drobny dlouhodoby hmotny majetek

(028)

16

1 520

A II. 9.

Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek

(042)

18

15

A. IV.

Opravky k dlouhodobemu majetku celkem

Soucet AIV.1 . az AIV.11 .

40

-1 579

A. IV. 4.

Opravky k drobnemu dlouhodobemu nehmotnemu majetku

(078)

32

-59

A. IV. 10.

Opravky k drobnemu dlouhodobemu hmotnemu majetku

(088)

38

-1 520

B.

Kriitkodoby majetek ce lkem

Soucet B. I. az B.IV.

41

6 425

6 522

B. II.

Pohledavky celkem

Soucet B.ll.1 . az B.l l. 19.

71

362

428

15

15
15

B. II. 4.

Poskytnute provozni za lohy

(314)

55

353

414

B. II . 6.

Pohledavky za za mestnanci

(335)

57

9

9

B. II. 17.

Jine pohledavky

(378)

68

B. Ill.

Kratkodoby financni majetek celkem

Soucet B.ll l.1 . az B. lll.7.

80

4123

4425

(211)

72

40

37

(221)

74

4 083

4 388

Sou cet B.IV.1. az B.IV.2.

84

1 940

1 669

(381)

81

1 940

1 669

Soucet A. az B.

85

6 440

6 537

B. lll.1.

Pen ezni prostredky v pokladne

B. Il l. 3.

Penezni prostfedky na uctech

B. IV.

Jina aktiva celkem

B. IV. 1.

Naklady pfistich obdobi
Aktiva celkem

5

Oznaceni

PAS IVA

cfslo
radku

Stav k prvnfmu dni
ucetnfho obdobf

Stav k posled . dni
ucetnfho obdobf

a

b

c

3

4

A.

Vlastni zdroje celkem

A. I.

Jmeni celkem

A. I. 2.

Fondy

A. II.

V'{sledek hospodafeni celkem

Soucet A. I. az A. II.

86

6 043

6 119

Soucet A.l.1 . az A.l.3 .

90

77

111

(911)

88

77

111

Soucet A.ll .1. az A.l1.3.

94

5 966

6 008

X

42

A. ll.1 .

Ucet vysledku hospodafeni

(963)

91

A. II. 2.

Vysledek hospodafeni ve schvalovacim ffzeni

(931)

92

-111

X

A. II. 3.

Nerozdeleny zisk, neuhrazena ztrata minulych let

(932)

93

6 077

5 966

Soucet B.l. az B.IV.

95

397

418

B.

Cizi zdroje celkem

B. Ill.

Kratkodobe zavazky celkem

Sou cet B.lll.1 . az B.ll1.23 .

129

397

418

B. Ill. 1.

Dodavatele

(321)

106

5

5

B. Ill. 4.

Ostatni zavazky

(325)

109

9

B. Ill. 12.

Zavazky ve vztahu k statnimu rozpoctu

(346)

117

30

B. ill. 22.

Dohadne ucty pasivni

(389)

127

353

413

Soucet A. az B.

134

6 440

6 537

Pasiva ce lkem

DO

DUM OTEVRENYCH M02NOSTI, o.p.s.
Braunerova 22/431 180 00 Praha 8
ICO 66005167
www.dom·os.cz

Sestaveno dne:

16.03.2017

Pravni forma ucetni jednotky

o.p.s .

Podpisovy zaznam statutarniho orga
uc
nebo podpisovy vzor fyzicke osoby ter '

Predmet podnikani
socialnl sluzby

Pozn .:

ZPRAVA

AUDITORA

Adresat zpravy
DOM- Dum otevrenych moznosti, o.p.s.
Braunerova 431/22
180 00 Praha 8 - Liben

IC: 660 05 167
Zprava je urcena statutarnfmu organu ucetnf jednotky, pam Michaele Wicki,
reditelce

Vyrok auditora

Provedli jsme audit pfilozene ucetnf zaverky obecne prospesne spolecnosti DOM - Dum
otevrenych moznostf, o.p.s.(dale take ,Spolecnosti) sestavene na zaklade ceskych ucetnfch
predpisu, ktera se sklada z rozvahy k 31.12.2016, vykazu zisku a ztraty za rok konCfd
31.12 .2016 a prflohy teto ucetnf zaverky, ktera obsahuje popis pouzitych podstatnych
ucetnfch metod a dalsf vysvetlujfd informace. Udaje 0 Spolecnosti jsou uvedeny v prfloze
teto ucetnf zaverky.
Podle naseho nazoru pfiloiena ucetni ztiverka podava verny a poctivy obraz aktiv a
pasiv organizace DOM- Dum otevfenych moinosti, o.p.s. k 31.12.2016 a nakladu
a vynosu a vysledku jejiho hospodafeni a peneinich toku za rok koncici 31.12.2016
v souladu s ceskymi ucetnimi pfedpisy.

Auditorska licence

c. 196

ladu se zakonem o auditorech a standardy Komory auditoru Ceske
i jsou mezinarodnf standardy pro audit (ISA), prfpadne doplnene
e.~ c1 i aplikacnfmi dolozkami. Nase odpovednost stanovena temito
i popsana v oddflu Odpovednost auditora za audit ucetnf zaverky. V
o auditorech a Etickym kodexem prijatym Komorou auditoru Ceske
lecnosti nezavislf a splnili jsme i dalsf eticke povinnosti vyplyvajfcf
s.. Domnfvame se, ze dukaznf informace, ktere jsme shromazdili,
a vhodny zaklad pro vyjadrenf naseho vyroku.

e

ace uvedene ve vyrocni zprave
acemi jsou v souladu s § 2 pfsm. b) zakona o auditorech informace
ocni zprave mimo ucetnf zaverku a nasi zpravu auditora. Za ostatnf
.nr.., -v-,·lll· da statutarnf organ Spolecnosti.
- e ni zaverce se k ostatnfm informacfm nevztahuje. Presto je vsak soucastf
nostf souvisejfcfch s auditem ucetnf zaverky seznamenf se s ostatnfmi
a posouzenf, zda ostatnf informace nejsou ve vyznamnem (materialnfm)
s ucetnf zaverkou ci s nasimi znalostmi 0 ucetnf jednotce zfskanymi behem
auditu nebo zda se jinak tyto informace nejevf jako vyznamne (materialne)
- ~ e . Take posuzujeme, zda ostatnf informace byly ve vsech vyznamnych
ich ohledech vypracovany v souladu s prfslusnymi pravnfmi predpisy. Tfmto
se rozumf, zda ostatnf informace splnujf pozadavky pravnfch predpisu na
alezi tosti a postup vypracovanf ostatnfch informacf v kontextu vyznamnosti
y) tj. zda prfpadne nedodrzenf uvedenych pozadavku by bylo zpusobile ovlivnit
~ eny na zaklade ostatnfch informacf.

--=. .

=-· ade provedenych postupu, do miry, jiz dok<izeme posoudit, uvadime, ze
-:-a~ 1

informace, ktere popisujf skutecnosti, jez jsou tez predmetem zobrazenf v

_;.e. i zaverce, jsou ve vsech vyznamnych (materialnfch) ohledech v souladu s ucetnf
::.:. er ou a
-·a~nf informace byly vypracovany v souladu s pravnfmi predpisy.
e povi nni uvest, zda na zaklade poznatku a povedomf o Spolecnosti , k nimz jsme
pn provadenf auditu, ostatnf informace neobsahujf vyznamne (materialnf) vecne
- ,..: . osti. v ramci uvedenych postupu jsme v obdrzenych ostatnfch informacfch zadne
--a ne (materialnf) vecne nespravnosti nezjistili.

Auditorska licence

c. 196

~iE_es
s atutcirniho orgcinu, sprcivni

a ·ao~orCi
5

rady Spolecnosti za ucetni

- ga'"' Spolecnosti odpovida za sestaveni ucetni zaverky podavajid verny a
__............,.•.,-;· -- r::..= . souladu s ceskymi ucetnimi predpisy, a za takovy vnitrni kontrolni system,
=--:- _a nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne
""'es ravnosti zpusobene podvodem nebo chybou .
. a I ucetni zaverky je statutarni organ Spolecnosti povinen posoudit, zda je
-r-~.._,.::_e sc opna nepretrzite trvat, a pokud je to relevantni, popsat v prfloze ucetni
=a eii osti tykajid se jejiho nepretrziteho trvani a pouziti predpokladu
trvani pri sestaveni ucetni zaverky, s vyjimkou pripadu, kdy je planovano
eenosti nebo ukonceni jeji cinnosti, resp. kdy nema jinou reatnou moznost nez

a a jako nejvyssi organ dohlizi na zachovani ucelu, ke kteremu byla spolecnost
Za dohled nad procesem ucetniho vykaznictvi ve Spolecnosti odpovida dozorCf

ednost auditora

ZQ

audit ucetnf zciverky

dlem je ziskat primerenou jistotu, ze ucetni zaverka jako celek neobsahuje
--a nou (materialni) nespravnost zpusobenou podvodem nebo chybou a vydat zpravu
·• ra obsahujid nas vyrok. Primerena mira jistoty je velka mira jistoty, nicmene neni
ze audit provedeny v souladu s vyse uvedenymi predpisy ve vsech pripadech v
zaverce odhalf pripadnou existujid vyznamnou (materiatni) nespravnost.
nosti mohou vznikat v dusledku podvodu nebo chyb a povazuji se za vyznamne
- •erJalni), pokud lze realne predpokladat, ze by jednotlive nebo v souhrnu mohly
. i ekonomicka rozhodnuti, ktera uzivatele ucetni zaverky na jejim zaklade prijmou.
-~

rovadeni auditu v souladu s vyse uvedenymi predpisy je nasi povinnosti uplatnovat
:-"'em celeho auditu odborny usudek a zachovavat profesni skepticismus. Dale je nasi
nosti:
•

dentifikovat a vyhodnotit rizika vyznamne (materiatni) nespravnosti ucetni zaverky
zpusobene podvodem nebo chybou, navrhnout a provest auditorske postupy reagujid
na tato rizika a ziskat dostatecne a vhodne dukazni informace, abychom na jejich
zaklade mohli vyjadrit vyrok. Riziko, ze neodhalfme vyznamnou (materialni)
nespravnost, k niz doslo v dusledku podvodu, je vetsi nez riziko neodhaleni vyznamne
materialni) nespravnosti zpusobene chybou, protoze soucasti podvodu mohou byt
taj ne dohody (koluze), falsovani, umyslna opomenuti, nepravdiva prohlaseni nebo
obchazeni vnitrnfch kontrol.

Auditorska licence

c.

196

kontr~ihg~Q,~olecnosti

- ·· · i
relevantnim pro audit v
a c om mohli na~t ~orske postupy vhodne s ohledem na
.., 0 i abychom mohli vyjadrit nazor na uCinnost jejiho vnitrniho

pouZitych ucetnich pravidel, primerenost provedenych ucetnich
ace, ktere v teto souvislosti statutarni organ Spolecnosti uvedl v
=a erky.
ost pouziti predpokladu nepretrziteho trvanf pri sestavenf ucetnf
-;:eas a enstvem a to, zda s ohledem na shromazdene dukaznf informace
amna (materialnf) nejistota vyplyvajfd z udalostf nebo podmfnek, ktere
a ne zpochybnit schopnost lnstituce nepretriite trvat. Jestlize dojdeme k
a ova vyznamna (materialnf) nejistota existuje, je nasi povinnosti
• . nasi zprave na informace uvedene v teto souvislosti v prfloze ucetnf
a po ud tyto informace nejsou dostatecne, vyjadrit modifikovany vyrok. Nase
ajfcf se schopnosti Spolecnosti nepretrzite trvat vychazejf z dukaznich
tere jsme zfskali do data nasi zpravy. Nicmene budoud udatosti nebo
mohou vest k tomu, ze Spolecnost ztratf schopnost nepretrzite trvat.
celkovou prezentaci, clenenf a obsah ucetnf zaverky, vcetne prflohy, a dale
a ucetni zaverka zobrazuje podkladove transakce a udalosti zpusobem, ktery
- _ • :ernemu zobrazenf.
0 .

- . ·.., ostf je informovat statutarnf organ Spolecnosti mimo jine o planovanem rozsahu
.anf auditu a 0 vyznamnych zjiStenfch, ktera jsme v jeho prubehu ucinili, vcetne
~Yzna mnych nedostatku ve vnitrnfm kontrolnim systemu.

E S s.r.o.
_ ::: =apadni Ill. 367/32,
_- ?raha 4 - Sporilov
_ o auditorskeho opravnenf 196

-ra::e dne 17.cervna 2017
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